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ABSTRAK 

Pengelasan dapat menimbulkan dampak resiko terhadap pekerja, salah satunya adalah sinar dari proses 

pengelasan, antara lain: sinar inframerah, sinar ultraviolet dan sinar tampak. Dampak dari sinar-sinar 

tersebut dapat mengganggu dan merusak mata pada pekerja las yang tidak teratur menggunakan alat 

pelindung diri yang berupa kacamata las.Salah satu dampak yaitu pekerja mengalami penurunan 

ketajaman penglihatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat kedisiplinan 

pemakaian kacamata las dengan penurunan tajam penglihatan pada pekerja pengelasan di Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling 

dimana seluruh populasi sebanyak 20 responden dijadikan sebagai sampel penelitian. Uji statistik 

menggunakan korelasi Spearman Rho, nilai p pada mata kanan nilai 0,000 (p<0,05) (r=-794) dan nilai p 

pada mata kiri 0,000 (p<0,05) (r=-742). Kedua uji statistik menunjukkan hasil signifikan dengan tingkat 

hubungan keeratan sama kuat dan menunjukkan arah korelasi negatif. Dapat disimpulkan semakin tidak 

disiplin memakai kacamata las maka penurunan tajam penglihatan semakin berat. 

 

Kata Kunci  :Pengelasan, Kedisiplinan, PenurunanTajam Penglihatan 

 

ABSTRACT 

Welding industry, the weilder have several risk, rays effect such as UV (Ultraviolet), Infrared light, those 

risk can possibly both disrupt and damage to the welder’s eyes whom did not regularly use the standart 

equiment for the welders, such welding googles, the side effect was a decreas in visual acuity. The 

purpose of the research is to know the correlation between the level of diciplin welding google use 

against the reduction of visuality acuity. Study based on welding industry at Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri in this research was used analitical observational methode with cross sectional 

approaching methode. Sampling methode using total sampling methode which taken 20 respondents from 

20 total population. The statistic test using Spearman Rho correlation, p value on the right eye 0,000 

(p<0,05)(r=-794), p value on left eye 0,000 (p<0,05)(r=-742), both statistic test proofs significan resault 

with correlation level aqualy strong and negatife correlation flow. So it can be concluded more 

indicipline in welding google used so a decreased of visuality acuity getting worse. 

 

Keywords :The Welding, The Discipline, Decreased Visual Acuity 

Fajar Fatkhur Rohman*, Tarwaka**,  Sri Darnoto*** 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan dunia industri di Indonesia 

mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan industri ini tidak dapat 

dilepaskan dari peran penting industri 

pengelasan. Pengelasan adalah 

penyambungan setempat antara dua buah 

logam atau lebih dengan memanfaatkan 

energi panas. Penggunaan pengelasan 

mulai dari penyambungan pada konstruksi 

bangunan, perakitan otomotif dan 

penambangan. Pesatnya industri 

pengelasan mengakibatkan semakin 

tingginya dampak resiko pada kesehatan 

kerja yang  dihadapi oleh tenaga kerja di 

bengkel las (Widharto, 2007). 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah 

setiap penyakit yang disebabkan oleh 

pekerjaan atau lingkungan kerja.PAK 

sering dianggap sebagai the silent killer, 

tidak saja merugikan pekerja yang tanpa 

sadar telah mengidap penyakit akibat 

pekerjaan/lingkungan kerja, melainkan 

juga mengakibatkan kerugian sosial dan 

ekonomi serta menurunnya produktivitas. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, 

pekerja di berbagai sektor akan terpajan 

dengan resiko PAK. Resiko ini bervariasi 

mulai dari yang paling ringan sampai 

yang paling berat tergantung jenis 

pekerjaannya (Suardi, 2005). 

Kondisi lingkungan kerja yang dapat 

menyebabkan resiko bahaya merupakan 

kondisi lingkungan kerja yang tidak 

memenuhi syarat keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3), proses kerja tidak 

aman, dan sistem kerja yang semakin 

komplek dan modern dapat menjadi 

ancaman tersendiri bagi keselamatan dan 

kesehatan pekerja (Tarwaka, 2008). 

Kondisi lingkungan kerja pada 

industri bengkel las merupakan yang 

berpotensi menimbulkan dampak resiko 

terhadap pekerja las, salah satunya adalah 

cahaya atau sinar yang ditimbulkan oleh 

proses pengelasan. Sinar dari proses 

pengelasan meliputi sinar inframerah, 

sinar ultraviolet dan sinar tampak. Organ 

tubuh yang sangat sensitif dalam 

menanggapi respon dari sekitarnya 

terutama dalam menanggapi rangsangan 

intensitas cahaya yang terlalu lemah atau 

pun terlalu kuat adalah mata, sehingga 

sinar tersebut dapat berdampak pada 

sistem kerja mata (Ilyas,2004). 

 Dari hasil penelitian ketajaman 

penglihatan oleh Trisnowiyanto tahun 

2002 terhadap pekerja pengelasan listrik 

di Pasar Semanggi, Surakarta, didapatkan 

intensitas cahaya las sebesar 289,7–348,0 

luks, sebesar 23,08% responden 

mengalami gangguan ketajaman 

penglihatan dan 30% responden 

mengalami konjungtivitis. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan 

yang dilakukan pada industri las yang 

terdapat di wilayah Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri, industri las di 

Kecamatan Slogohimo yang merupakan 

industri kecil atau yang sering disebut 

home industry, yang termasuk dalam 

kategori industri informal. Pekerjaan di 

bengkel-bengkel las tersebut setiap 

harinya melayani pekerjaan pembuatan 

pintu gerbang, panggar rumah, pembuatan 

tralis, modifikasi motor, dan perbaikan 

peralatan rumah tangga dan lain 

sebagainya. Industri las di Kecamatan 

Slogohimo terdapat 9 bengkel pengelasan 

dan 20 pekerja las yang semuanya adalah 

pekerja laki-laki dari umur 29-47 tahun 

dengan masa kerja pekerja pengelasan 

dari 8 tahun sampai 25 tahun. Pada proses 

pengelasan sebagian besar para pekerja 

tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) 
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terutama kacamata las (googles) karena 

pekerja kurang mengetahui bahaya dari 

proses pengelasan terhadap mata untuk 

waktu yang lama. Dari hasil wawancara 

tentang penglihatan pekerja mengalami 

keluhan penglihatan setelah melakukan 

pengelasan, seperti; penglihatan menjadi 

kabur, mata terasa ada yang mengganjal, 

mata mengeluarkan air dan ketajaman 

mata menjadi berkurang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan tingkat 

kedisiplinan pemakaian kacamata las 

dengan penurunan tajam penglihatan pada 

pekerja pengelasan diKecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian observasional dengan  

menggunakan, metode pendekatan cross 

sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh pekerja pengelasan di Kecamatan 

Slogohimo berjumlah 20 orang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan total 

sampling dimana seluruh populasi 

dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Variabel-variabel yang dianalisis 

adalah variabel bebas yaitu tingkat 

kedisiplinan pemakaian kacamata las yang 

di hubungkan dengan variabel terikat 

yaitu penurunan tajam 

penglihatan.Pengambilan data untuk 

tingkat kedisiplinan pemakaian kacamata 

las dilakukan pengamatan secara langsung 

selama 6 hari dan penurunan tajam 

penglihatan di ukur dengan optotype 

snellen. 

Analisis data menggunakan perangkat 

lunak komputer berupa program komputer 

Statistik yang meliputi: 

a. Analisis Univariat 
Analisis yang digunakan secara deskriptif  

dilakukan terhadap setiap variabel dari 

hasil penelitian, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat 

(dependent) yang menghasilkan distribusi 

dan persentase dari setiap variabel. 
b. Analisis Bivariat 

Analisis data dilakukan dengan uji 

statistik, korelasi Spearman Rho dengan 

dasar pengambilan hipotesis penelitian 

berdasarkan pada tingkat signifikan 

(p=0,05) 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Tempat 

Penelitian 

Industri pengelasan di Kecamatan 

Slogohimo terdapat 20 pekerja las yang 

terbagi dalam 9 bengkel pengelasan. 

Semua pekerja pengelasan adalah 

pekerja laki-laki dari umur 20-45 tahun 

dan masa kerja di industri pengelasan 

dari 3 tahun sampai 25 tahun. Pekerja 

pengelasan di Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri dalam satu 

minggu terhitung 6 hari kerja dari hari 

senin sampai dengan hari sabtu. Waktu 

kerja pada bengkel pengelasan 7 jam 

kerja dalam sehari yaitu dari pukul 

08.00–16.00 WIB dengan istirahat satu 

jam yaitu pada pukul 12.00–13.00 

WIB. 

Kondisi lingkungan merupakan 

yang berpotensi menimbulkan dampak 

resiko terhadap pekerja las, salah 

satunya adalah cahaya atau sinar yang 

ditimbulkan oleh proses pengelasan. 

Sinar tersebut antara lain sinar 

inframerah, sinar ultraviolet dan sinar 

tampak. Setiap harinya pekerja selalu 

terpapar dengan sinar-sinar yang 

berbahaya bagi kesehatan. Organ tubuh 

yang sangat sensitif dalam menanggapi 

rangsangan intensitas cahaya yang 

terlalu lemah atau pun terlalu kuat 

adalah mata.Pada proses pengelasan 

sebagian besar para pekerja tidak 

memakai kacamata las (googles) 

karena pekerja kurang mengetahui 

bahaya dari proses pengelasan terhadap 

mata untuk waktu yang lama. Dari 
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hasil wawancara tentang penglihatan 

pekerja mengalami keluhan 

penglihatan setelah melakukan 

pengelasan, seperti; penglihatan 

menjadi kabur, mata terasa ada yang 

mengganjal, mata mengeluarkan air 

dan ketajaman mata menjadi 

berkurang. 

 

2. Analisis Univariat 

 
Tabel 1.  Analisis Univariat Umur 

Umur (th) 
Frekuensi 

 (n) 

Persentase 

 (%) 

29-33 10 50 

34-38 5 25 

39-43 3 25 

44-48 2 10 

Total 20 100 

 

Tabel 2.  Analisis Univariat Masa Kerja 

Masa Kerja (th) 
Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

8-12 10 50 

13-17 3 15 

18-22 5 25 

23-27 2 10 

Total 20 100 

 

Tabel 3.  Analisis Univariat Kedisiplinan 

Kedisiplinan 
Frekuensi  

(n) 

Persentase 

 (%) 

Tidak Disiplin 6 30 

Agak Disiplin 11 55 

Disiplin 3 15 

Sangat Disiplin 0 0 

Total 20 100 

 

 

 

 

 

Tabel 4.  Analisis Univariat Penurunan Tajam 

Penglihatan Mata Kanan 

Penurunan Tajam 

Penglihatan 

Frekuensi  

(n) 

Persentase 

 (%) 

Normal 6 30 

Penurunan Ringan 10 50 

Penurunan Sedang 3 15 

Penurunan Berat  1 5 

Total 20 100 

 

Tabel 5.  Analisis Univariat Penurunan Tajam 

Penglihatan Mata Kiri 

Penurunan Tajam 

Penglihatan 

Frekuensi  

(n) 

Persentase 

 (%) 

Normal 7 35 

Penurunan Ringan 10 50 

Penurunan Sedang 2 10 

Penurunan Berat  1 5 

Total 20 100 

 

3. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Antara Umur Dengan 

Penurunan Tajam Penglihatan 

 

Tabel 6. Hasil Uji Spearman Rho Umur dengan 

Penurunan Tajam Penglihatan Mata 

Kanan 

Variabel N P (r) Ket 

Umur  20 

0,000 0,756 Signifikan 

Mata Kanan 20 

 

Tabel 7. Hasil Uji Spearman Rho Umur dengan 

Penurunan Tajam Penglihatan Mata 

Kiri 

Variabel N P (r) Ket 

Umur  20 

0,001 0, 685 Signifikan 

Mata Kiri 20 

 

Hasil analisis data diperoleh rata-rata 

umur responden 35,1±5,53 tahun. Uji 

statistik korelasi Spearman Rho hubungan 

umur dengan penurunan tajam 
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penglihatan, pada mata kanan diperoleh p-

value (0,000>0,05) dan nilai koefisien 

korelasi (r) 0,756 sedangkan pada mata 

kiri p-value (0,001>0,05)dan nilai 

koefisien korelasi (r) 0,685, baik mata 

kanan dan mata kiri memiliki hubungan 

tingkat keeratan yang kuat dimana nilai (r) 

berada antara range 0,60 - 0,799 (Kuat). 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara umur 

dengan penurunan tajam penglihatan mata 

kanan dan mata kiri. Hasil uji korelasi 

nilai (r) menunjukkan hubungan korelasi 

ke arah positif yang berarti semakin 

bertambahnya usia pekerja pengelasan 

maka penurunan tajam penglihatan 

semakin berat, dengan bertambahnya usia 

maka daya akomodasi mata akan turun 

sehingga tajam penglihatan mata 

menurun. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ulfa dkk (2012), 

mengenai Pengaruh Usia dan Status Gizi 

terhadap Ketajaman Penglihatan 

menunjukkan hasil uji statistik dengan 

korelasi Pearson Product Moment dengan 

nilai p=0,000 (p<0,05) yang menunjukkan 

hasil uji signifikan yaitu ketajaman 

penglihatan seseorang ada hubungan 

dengan status usianya. 

Menurut Suma’mur (1996) yang 

menyatakan bahwa semakin 

bertambahnya usia seseorang maka 

semakin menurun tajam penglihatannya. 

Seseorang yang mempunyai usia lebih 

dari 40 tahun, visus jarang ditemukan 6/6. 

Maka dari itu, kontras dan ukuran benda 

perlu lebih besar untuk melihat dengan 

ketajaman yang sama. Makin 

bertambahnya umur, lensa bertambah 

besar dan lebih pipih, berwarna 

kekuningan dan lebih keras. Hal ini 

mengakibatkan lensa kehilangan 

kekeyalannya sehingga semakin tua usia 

seseorang maka akomodasi mata akan 

semakin menurun. Dengan bertambahnya 

usia, maka daya akomodasi akan semakin 

menurun. Jarak terdekat dari suatu benda 

agar dapat dilihat dengan jelas dikatakan 

“titik dekat” atau pinktum proksimun. 

Pada saat ini mata berakomodasi sekuat-

kuatnya atau berakomodasi maksimum. 

Sedangkan jarak terjauh dari benda agar 

masih dapat dilihat dengan jelas dapat 

dikatakan bahwa benda terletak pada titik 

jauh atau punktum remotum dan pada saat 

ini mata tidak berakomodasi atau lepas 

akomodasi (Ilyas, 2008). 

 

b. Hubungan Antara Umur Dengan 

Penurunan Tajam Penglihatan 
 

Tabel 8. Haasil Uji Spearman Rho Masa Kerja 

dengan Penurunan Tajam Penglihatan 

Mata Kanan 

Variabel N P (r) Ket 

Masa Kerja 20 

0,000 0,743 Signifikan 

Mata Kanan 20 

 

Tabel 9. Haasil Uji Spearman Rho Masa Kerja 

dengan Penurunan Tajam Penglihatan 

Mata Kiri 

Variabel N P (r) Ket 

Masa Kerja 20 

0,002 0,642 Signifikan 

Mata Kiri 20 

 

Hasil analisis data diperoleh rata-rata 

masa kerja responden 14,0±6,17 tahun. 

Uji statistik korelasi Spearman Rho 

hubungan masa kerja dengan penurunan 

tajam penglihatan, pada mata kanan 

diperoleh p-value (0,000>0,05) dan nilai 

koefisien korelasi (r) 0,743 sedangkan 

pada mata kiri p-value (0,002>0,05)dan 

nilai koefisien korelasi (r) 0,642, baik 

mata kanan dan mata kiri memiliki 

hubungan tingkat keeratan yang kuat 

dimana nilai (r) berada antara range 0,60 - 
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0,799 (Kuat). Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara masa kerja dengan penurunan tajam 

penglihatan mata kanan dan mata kiri. 

Hasil uji korelasi nilai (r) menunjukkan 

hubungan korelasi ke arah positif yang 

berarti semakin bertambahnya masa kerja 

pekerja pengelasan maka penurunan tajam 

penglihatan semakin berat, dengan 

bertambahnya masa kerja maka semakin 

sering pekerja las terpapar sinar dari 

pengelasan, sehingga semakin meningkat 

juga penurunan tajam penglihatan pada 

pekerja las. Penurunan tajam penglihatan 

yang semakin meningkat menunjukkan 

bahwa kemampuan ketajaman mata untuk 

melihat semakin menurun. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Lestari dkk (2012), mengenai 

Hubungan Karaktristik dan Lingkungan 

Fisik Rumah Dengan Keluhan Kesehatan 

Mata Pengrajin Ulos di Kelurahan Kebun 

Sayur Kecamatan Siantar Timur 

Kotamadya Pematangsiantar 

menunjukkan hasil uji Chi-square dengan 

nilai p=0,029 (p<0,05) yang menunjukkan 

hasil signifikan, ketajaman penglihatan 

salah satu dari keluhan kesehatan mata. 

Dalam penelitian ini rata-rata masa 

kerja pekerja pengelasan 12 tahun. Hal ini 

akan beresiko terhadap kesehatan pekerja 

pengelasan dikarenakan umur pekerja 

yang semakin bertambah dan juga mata 

yang dituntut untuk terus terakomodasi 

maka akan menyebabkan ketegangan otot-

otot mata sehingga dapat menimbulkan 

mata lelah dan semakin lama masa kerja 

akan menyebabkan penurunan tajam 

penglihatan. Hal ini sejalan dengan teori 

Encyclopedia of Occupational Heallth 

and Safety (1998), menyatakan bahwa 

adanya keluhan gangguan mata rata-rata 

setelah pekerja bekerja dengan masa kerja 

berkisar lebih dari 3-4 tahun. Dengan 

demikian pekerja yang bekerja >3 tahun 

akan mempunyai resiko lebih cepat terjadi 

kelelahan mata dan mengalami penurunan 

tajam penglihatan dibandingkan dengan 

pekerja dengan lama kerja <3 tahun. 

Pekerja dengan masa kerja yang lama 

akan sering terpapar cahaya ultraviolet, 

sinar inframerah yang dihasilkan dari 

proses pengelasan. Cahaya yang terlalu 

kuat maka akan segera menjadi kelelahan 

pada mata. Kelelahan pada mata 

berdampak pada berkurangnya daya 

akomodasi mata.Hal ini menyebabkan 

pekerja dalam melihat mencoba 

mendekatkan matanya terhadap obyek 

untuk memperbesar ukuran benda, maka 

akomodasi lebih dipaksa.Keadan ini 

menimbulkan penglihatan rangkap dan 

kabur, sehingga semakin lama pekerja 

pengelasan terpapar cahaya yang 

disahilkan dari pengelasan maka dapat 

menyebabkan tajam penglihatan pekerja 

menurun (Nurdin, 1999). 

 

c. Hubungan Antara Tingkat Kedisiplinan 

Dengan Penurunan Tajam Penglihatan 

 

Tabel 10. Haasil Uji Spearman Rho Kedisiplinan 

dengan Penurunan Tajam Penglihatan 

Mata Kanan 

Variabel N P (r) Ket 

Kedisiplinan 20 

0,000 -0,794 Signifikan 

Mata Kanan 20 

 

Tabel 9. Haasil Uji Spearman Rho Kedisiplinan 

dengan Penurunan Tajam Penglihatan 

Mata Kiri 

Variabel N P (r) Ket 

Kedisiplinan 20 

0,000 -0,742 Signifikan 

Mata Kiri 20 

 

Hasil analisis data diperoleh rata-rata 

masa kerja responden 16,45±6,84 
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jam/enam hari. Uji statistik korelasi 

Spearman Rho hubungan masa kerja 

dengan penurunan tajam penglihatan, 

pada mata kanan diperolehp-value 

(0,000>0,05) dan nilai koefisien korelasi 

(r) -0,794 sedangkan pada mata kiri p-

value (0,000>0,05)dan nilai koefisien 

korelasi (r) -0,742, baik mata kanan dan 

mata kirimemiliki hubungantingkat 

keeratanyang kuat dimana nilai (r) berada 

antara range 0,60 - 0,799 (Kuat). Maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara masa 

kerja dengan penurunan tajam penglihatan 

mata kanan dan mata kiri.Hasil uji 

korelasi nilai (r) menunjukkan hubungan 

korelasi ke arah negatif yang berarti 

semakin tidak disiplin pemakaian 

kacamata las maka penurunan tajam 

penglihatansemakin berat. Perkerja 

pengelasan yang tidak memakai kacamata 

las saat melakukan pengelasan akan 

terpapar langsung dengan sinar ultraviolet, 

sinar inframerah dan sinar tampak yang 

dihasilkan dari proses pengelasan 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan 

mata dan tajam penglihatan menurun. 

Sehingga dapat dikatakan secara statistik, 

adanya hubungan tingkat kedisiplinan 

dengan penurunan tajam penglihatan pada 

pekerja las. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Saharudin (2011), pada operator las 

bagian LGPK di UPT Balai Yasa 

Yogyakarta, menunjukkan hasil antara 

penggunakan kacamata las dengan 

ketajaman penglihatan diperoleh angka 

tingkat kepercayaan dengan nilai p=0,014 

karena nila p<0,05, yang menunjukan 

hasil uji signifikan. 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa 

pekerja yang tidak disiplin menggunakan 

kacamata las lebih banyak yang tidak 

menggunakan kacamata las dari pada 

yang disiplin mengguakan kacamata las 

pada saat melakukan pengelasan. Pekerja 

yang tidak disiplin menggunakan kacama 

las, frekuensi penurunan tajam 

penglihatan lebih besar karena pada saat 

melakukan pengelasan pekerja yang tidak 

disiplin menggunakan kacamata las akan 

sering terpapar cahaya ultraviolet, 

inframerah dan cahaya tampak dari 

pengelasan secara langsung. Peneltian ini 

jg sejalan dengan penelitian Hapsoro 

(2012), dengan judul Pengaruh Pemakaian 

Kacamata Las Terhadap Keluhan 

Penglihatan Pada Pekerja Las Karbit di 

Wilayah Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar menunjukkan 

hasil uji Fisher’s Exact Test dengan nilai 

p value 0,001 (p≤0,01), yang 

menunjukkan hasil uji sangat signifikan. 

 

D. Simpulan  

 

1. Terdapat hubungan yang signifikan 

(p=0,000) antara tingkat kedisiplinan 

dengan penurunan tajam penglihatan 

baik penglihatan mata kanan maupun 

penglihatan mata kiri, dengan tingkat 

keeratan hubungan kuat, dan 

menunjukkan arah korelasi negatif 

yang berarti semakin tidak disiplin 

memakaian kacamata las maka 

penurunan tajam penglihatan mata 

kanan dan mata kiri semakin berat.  

2. Rata-rata tingkat kedisiplinan pekerja 

16,45±6,84 jam/enam hari dari 20 

responden, 6 (30%) pekerja tidak 

disiplin dalam menggunakan 

kacamata las, 11 (55%) pekerja agak 

disiplin menggunakan kcamata las, 

dan 3 (15%) orang pekerja disiplin 

dalam menggunakan kacamata las. 

3. Rata-rata penurunan tajam 

penglihatan pekerja dari 20 

responden, pada mata kanan 

0,62±0,29, 1 (5%) pekerja mengalami 

penurunan tajam penglihatan berat, 3 

(15%) pekerja mengalami penurunan 

tajam penglihatan sedang, 10 (50%) 

pekerja mengalami penurunan tajam 

penglihatan ringan, dan 6 (30%) 
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pekerja tidak mengalami penurunan 

tajam penglihatan (penglihatan 

normal). Sedangkan pada mata kiri 

0,66±0,30, 1 (5%) pekerja mengalami 

penurunan tajam penglihatan berat, 2 

(10%) pekerja mengalami penurunan 

tajam penglihatan sedang, 10 (50%) 

pekerja mengalami penurunan tajam 

penglihatan ringan, dan 7 (35%) 

pekerja tidak mengalami penurunan 

tajam penglihatan (penglihatan 

normal). 

 

E. Saran 

 

1. Bagi bengkel pengelasan 

Menyediakan alat pelindung diri yang 

berupa kacamata las yang sesuai 

standar. 

2. Bagi Pekerja 

Agar selalu memakai kacamata las 

sesuai dengan standar pada saat 

melakukan pengelasan. 

3. Bagi Instansi Kesehatan 

 petugas instansi kesehatan di 

puskesmas Kecamatan Slogohimo 

diupayakan untuk selalu 

memperhatikan home industry 

mengenai program keselamatan dan 

kesehatan kerja, petugas kesehatan 

dapat memberi sosialisasi mengenai 

pentingnya pemakaian alat pelindung 

mata dalam melakukan kegiatan 

pengelasan dan potensi bahaya dalam 

industri pengelasan. Sehingga sikap 

pekerja akan berubah dan akan selalu 

mengutamakan keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

4. Bagi Peneliti Lain 

dapat melanjutkan penelitian 

mengenai penurunan tajam 

penglihatan di industri pengelasan 

dengan meningkatkan kedisiplinan 

pemakaian APD las sebagai upaya 

pencegahan penurunan tajam 

penglihatan dengan melakukan 

pemberian perlakuan-perlakuan 

menggunakan media-media 

penunjang. 
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